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حادثه در قاب

سقوط دو خودرو در گودال هشت متری  -چین

ازمیانخبرها
آتش به جان نخلستان های شهداد افتاد  
توکلی -آتــش بــه   جــان نخلستان هــای شهداد  افتاد.
معاون  هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان گفت:در
پی سهل انگاری و آتش زدن خشکیده های  یکی از نخیالت
وبا وزش شدید باد ،آتش به باغ های  دیگر منطقه سرایت
کرد  .موسویافزود:مرحلهنخستاینآتشسوزیگسترده
از ساعت 13تا15:30مهار شد  .وی اظهار کرد :وزش باد
و گرمای شدید هوا  و مسیر دسترسی به نخلستان ها ،مهار
این آتشسوزی گسترده را مشکلساز کــرده بود  .وی  با
بیان این که  نیروهای امــدادی و آتش نشانی  از مناطق
کرمان  ،شهداد ،سیرچ ،اندوهجرد و گلباف و ماهان در
مهار و  خاموش کردن آتش  فعالیت داشتند ،خاطرنشان
کرد :آتش به 10هکتارازنخیالت خسارت وارد کرده است.
وی اضافه کرد :مسئوالن ستاد مدیریت بحران و  محلی  در
منطقهحضوردارند.

رهایی راننده عصبانی از چوبه دار
رانندهعصبانیکهدرترافیکتابستانیرانندهیکخودروی
پراید را با چاقو کشته بود ،پس از شش سال توانست رضایت
اولیایدم را جلب کند .به گــزارش رکنا ،ستار  ۳۷ساله
تابستان سال  ۹۱در جریان درگیری با راننده یک دستگاه
پراید به نام امیر وی را با یک ضربه چاقو به سینه اش کشت
و همان جا از سوی شاهدان دستگیر شد .وی که به قتل
اعتراف کرده بود با حکم قضایی به قصاص محکوم شد .این
حکمدردیوانعالیکشورمهرتاییدخوردهوقطعیشدهبود
که توانست با پرداخت دیه رضایت اولیای دم را جلب کند و از
قصاصرهایییابد.
وی دیروز در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران به
ریاستقاضیمحسنزالیبوئینیوباحضوریکمستشاراز
جنبهعمومیجرمپایمیزمحاکمهایستاد.
ستاردرتشریحجزئیاتماجراگفت:ظهرتابستانهواخیلی
گرمبودومنازمحلکارمدراسالمشهربهخانهبرمیگشتم
کهدرترافیکگیرکردم.همانزمانامیرکهرانندهپرایدبود
یکبارهجلویراهمپیچیدومنبهاواعتراضکردم.امااوهم
که خیلی عصبانی بود از خودرو پیاده شد و سیلی به صورتم
زد.منکهکنترلاعصابمراازدستدادهبودمپیادهشدموبا
همگالویزشدیم.درگیریمیانماباالگرفتهبودکهچاقویی
را که همیشه در جیب داشتم بیرون آوردم .نمی دانم چطور
شد که چاقو به سینه راننده پراید فرورفت .وی در حالی که
سرش را پایین انداخته بود گفت :من واقع ًا قصد کشتن او را
نداشتم .شش سال از این ماجرا گذشته و هنوز هم باور نمی
کنمدستبهقتلزدهام.منتایکقدمیچوبهدارپیشرفته
بودموزندگیبرایمتمامشدهبودتااینکهتوانستمهمهخانه
و زندگی ام را بفروشم و با پرداخت مبلغ ۱۵۰میلیون تومان
رضایت اولیای دم را جلب کنم .من در زندان با قرآن آشنا
شدم و با آن انس گرفتم .حاال قرآن را حفظ کرده و نگاهم به
زندگی تغییر کرده است .در این شش سال به اندازه کافی
خودموخانوادهبیگناهمتنبیهشدهاند.منهیچوقتدیگر
باخودمچاقوحملنمیکنم.اشتباهبزرگیمرتکبشدهامو
خیلیپشیمانم.حاالازقضاتدادگاهتقاضادارمتادرمجازاتم
تخفیفقائلشوند.درپایانجلسههیئتقضاییواردشورشد
تارایصادرکند.اینمتهمطبققانونبه3تا 10سالزندانبا
احتسابروزهایبازداشتمحکومخواهدشد.

تعدادقربانیانزلزله ۷ریشتریاندونزی
به ۹۱تنرسید

دومین زلزله مرگبار اندونزی پس از یک هفته به قدرت ۷
ریشتر یک شنبه شب گذشته جزایر بالی و لومبوک در این
کشوررالرزاند.
به گزارش ایسنا ،به دنبال وقوع این زمین لرزه به ساکنان
این جزایر درباره احتمال شکل گیری امواج سونامی در دریا
هشدار داده شد .به گفته مقامات رسمی اندونزی ،زلزله
تاکنون دستکم  ۹۱کشته و دهها مصدوم بر جا گذاشته
است.درمیانجانباختگاناینحادثهیککودکیکسالهو
یکمرد ۷۲سالهبهچشممیخورند.زلزله یکشنبهشب در
حالیرویدادکهیکهفتهپیشزمینلرزهایبهقدرت6.4
در مقیاس ریشتر در همین منطقه رخ داده بود .زلزله هفته
گذشته۱۴کشتهبرجا گذاشتهبود.

محیطبان   راوریدردرگیری
باشکارچیان  متخلفزخمیشد
توکلی -محیط بــــان  راور کــرمــان بــر اثــر اصــابــت گلوله
متخلفان صیدوشکارزخمیشد.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان  گفت    :روز
گذشته در پی درگیری بین یگان حفاظت محیط زیست
شهرستان راور با  شکارچیان متخلف  در ارتفاعات خورند
این شهرستان  ،یکی از محیط بانان به نام علی خواجویی
مورد اصابت سه گلوله جنگی از ناحیه شکم قرار گرفت.به
گزارشخبرنگارما،جزینیزادهافزود:باهماهنگیمدیرکل
امنیتی استانداری و فرمانداری راور و زرند یک فروند بالگرد
اورژانسبرای انتقال  محیطبانمصدومبهکرمانبهمنطقه
اعزامشد.ویخاطرنشانکرد:نیروهایانتظامیشهرستان
هایمجاورویگانهایتکاورونیروهاییگانحفاظتمحیط
زیست استان کرمان برای تعقیب و دستگیری متخلفان به
منطقه  اعزامشدند.

شناور باری در خلیج فارس
غرق شد

دستگیریباندآدمربایانجنوبشرقتهراندرکمتراز ۴ساعت
فرمانده انتظامی شرق استان تهران از دستگیری باند
آدم ربایان جنوب شرق این استان در کمتر از چهار
ساعت در ورامین خبر داد .به گــزارش مهر ،ســردار
عبدالرضا ناظری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از
دستگیری باند سه نفره آدم ربایان در ورامین خبر داد
و گفت :این باند یک پدر و پسر را از اسالمشهر به بهانه
خرید و فروش دام به یکی از روستاهای ورامین آورده

بودند .وی گفت :آدم ربایان در آن روستا با پوشش
ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی و با به همراه داشتن
اسلحه های تقلبی گرم و سالح سرد این پدر و پسر را به
مکان نامعلومی منتقل کردند .فرمانده انتظامی شرق
استان تهران اضافه کرد :این آدم ربایان سپس اقدام به
انتقال پدر و پسر ربوده شده به یکی از باغ های حاشیه
بزرگراه تهران -قم کردند و در این مکان یک شبانه روز

مخفی نگاه داشتند .ناظری ادامه داد :پس از گذشت
یک شبانه روز دوباره افراد ربوده شده را به روستایی
درورامین آوردند و درخواست ۵۰میلیارد ریال وجه نقد
از آن ها کردند ،که پس از مشاهده ناتوانی در پرداخت
این مبلغ توسط این پدر و پسر ربوده شده ،درخواست را
به  ۱۲میلیون و  ۵۰۰هزار ریال کاهش دادند.
رئیس پلیس شرق استان تهران با بیان این که ظهر

 3ماه پس از اطفای آتش مرگبار در یک منزل مسکونی

قاضی میرزایی به همراه کارشناس آتش نشانی و کارآگاه پلیس آگاهی در حال بازدید میدانی از صحنه حادثه

سوختهمردمیانسالگفت:لباسهایاینمرد(مصدوم)
بوی مواد قابل اشتعال می دهد! بنابراین احتمال دارد او با
مایعاتیمانندنفتوبنزینونوعدیگریازموادقابلاشتعال
دچارسوختگیشدهباشد!
ازسویدیگرتالشامدادگرانبرایاطفایشعلههایآتش
ادامهیافتبهطوریکهانفجاراسپیلتگرماییبهعنوانیکی
ازعواملبروزآتشسوزیتوسطاعضایخانوادهمطرحشدو
برخینیزشعلهورشدنپردهپنجرهراعلتاصلیاینحادثه
ذکر کردند .با وجود این کارشناسان آتش نشانی با دستور
قضاییواردعملشدندوبهتحقیقدراینبارهپرداختند.
بنابرگزارشخراسان،چندروزازاینماجرایتلخنگذشته
بود که خبر رسید مرد  54ساله بر اثر عــوارض ناشی از

سقوط  ۶نفر بر اثر بروز نقص فنی در پلهبرقی متروی میرداماد
سخنگوی اورژانس کشور از بروز حادثه و سقوط شش
نفر از پلهبرقی متروی میرداماد تهران خبر داد.
مجتبیخالدی،سخنگویاورژانسکشوردرگفتوگو
با میزان ،از بروز حادثه و سقوط شش نفر از پلهبرقی
مترویمیردامادخبرداد.ویتصریحکرد :دقایقیقبل
حادثهای در متروی میرداماد تهران به مرکز اورژانس
اعالم شد که بالفاصله دو واحد از اورژانــس به محل

اعزام شدند .حادثه تلفات جانی نداشت و مصدومان
به نزدیک ترین مرکز درمانی منتقل شدند .محسن
محمدیان ،مدیر روابط عمومی شرکت بهره برداری
متروی تهران گفت :در این حادثه متاسفانه  10نفر از
مسافران مصدوم شدند که با حضور اورژانس شش نفر
از آن ها به صورت سرپایی درمان و چهار نفر نیز به مراکز
درمانی منتقل شدند.

سوختگی در مرکز درمانی جان خود را از دست داد و بدین
ترتیب پرونده این آتش سوزی مرگبار وارد مرحله جدیدی
شدوقاضیکاظممیرزاییدرحالیرسیدگیبهاینپرونده
راآغازکردکهبازدیدمیدانیاوازصحنهحادثهرازیمخوف
را در پس این ماجرا فریاد می زد .قاضی ویژه قتل عمد که با
ظرافت و ریزبینی همه زوایای این آتش سوزی را از نزدیک
بررسی می کرد به سواالت بی پاسخ زیادی رسید که نشان
میداداینحادثهاتفاقینبوده،بلکهمنزلمسکونیبهعمد
بهآتشکشیدهشدهاست!چراکهدردهلیزهایتاریکاین
پرونده هاله های ابهام آلود زیادی خودنمایی می کرد .به
گزارشخراسان،اینگونهبودکهقاضیمیرزاییباگذشت
بیش از سه ماه از این حادثه و انجام تحقیقات گسترده

ق ُکشیدرپشتبام
رفی 

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ در
خصوصآخرینجزئیاتپروندهکشفجسدیناشناسدر
بولوار شهید محالتی و دستگیری قاتل خبر داد.
به گزارش فارس ،سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی،
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ
در توضیح این خبر گفت :ساعت  18مورخه  18تیر 97
کشف جسد جوانی حدود  30ساله در داخل جوی آب
در بولوار شهید محالتی ،خیابان کوثر به کالنتری 132
نبرد اعالم شد.
با حضور مأموران و انجام بررسی های مقدماتی مشخص
شد که متوفی بر اثر اصابت ضربات متعدد جسم تیز به
ناحیه شکم  ،پهلو وگردن به قتل رسیده است .
بالفاصله موضوع به اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی
اعالم و پرونده مقدماتی با موضوع قتل عمـد تشکیل شد و
ضمن هماهنگی با شعبه پنجم بازپرسی دادسرای ناحیه
 27تهران  ،پرونده برای ادامه تحقیقات در اختیار اداره
دهم پلیس آگاهی قرار گرفت .
در مورخه  20تیر  97خانمی با مراجعه به کالنتری 132
نبرد به مأموران اعالم کرد که برادرش به نام مهرداد (28
ساله) در مورخه  18تیر  97از محل سکونتش در منطقه
پیروزی خارج شده و تاکنون مراجعتی به خانه نداشته
است .
با توجه به مشخصات ارائه شده به مأموران  ،خواهر مهرداد
به اداره دهم پلیس آگاهی هدایت شد و در نهایت هویت
جسد ناشناس توسط خواهر مهرداد مورد شناسایی قرار

گرفت .
خــــواهــــر مــقــتــول
پــس از حــضــور در
اداره دهــم پلیس
آگاهی و شناسایی
تصاویر بـــرادرش،
در اظــهــاراتــش به
کــارآگــاهــان گفت:
بـــرادرم در منطقه
پیروزی با چند تن از
اراذل و اوباش منطقه از جمله شخصی به نام وحید سابقه
درگیری دارد و این شخص برادرم را چندین بار به قتل
تهدید کرده است .
با توجه به اظهارات خواهر مقتول  ،کارآگاهان اداره دهم
پلیس آگاهی اقدام به شناسایی وحید با نام حقیقی بهرام
کردند و در مورخه  20تیر  97وحید ( بهرام ) را در داخل
یک قهوه خانه در منطقه پیروزی ،خیابان دهم فروردین
دستگیر کردند .
وحید پس از انتقال به اداره دهم پلیس آگاهی صراحتا به
داشتن سابقه درگیری با مقتول اعتراف کرد و گفت:در
مورخه  17تیر  97برای نزاع و دعوا کردن با مقتول قرار
داشتم اما به دلیل حضور در یک مهمانی نتوانستم به محل
قرار خود با مقتول بروم .
بررسی صحت و درستی اظهارات وحید در دستور کار
پلیس آگاهی قرار گرفت و کارآگاهان اطمینان پیدا کردند

دستگیری سارقان  ۷۰میلیونی با کمک دوربین مداربسته
رئیس کالنتری  ۱۴۵ونک ،با اشــاره به دستگیری
دو سارق محتویات داخل خودرو ،گفت :با شناسایی
شماره پالک این متهمان از طریق دوربین مداربسته،
هر دو دستگیر شدند.
سرهنگ «بــهــزاد ثــابــت راســــخ» ،در گفت و گــو با
خــبــرگــزاری مــیــزان  ،گــفــت :بــا شــکــایــت یــکــی از
شهروندان مبنی بر ایــن که خ ــودروی ســواری اش
در خــیــابــان مــاصــدرا م ــورد دســتــبــرد ق ــرار گرفته
و دو دســتــگــاه دریـــل بــه ارزش  ۷۰میلیون ریــال
تــوســط ســـارق یــا ســارقــان بــه ســرقــت رفــتــه ،تیمی
از مــامــوران بــرای رسیدگی به محل اعــزام شدند.
وی افــزود :با بررسیهای میدانی و بازدید تصاویر
دوربینهای مداربسته محل سرقت مشخص شد

که دو سارق با یک دستگاه خودروی زرد رنگ ضمن
تخریب صندوق خودروی مال باخته اقدام به سرقت
کــرده انــد .با مشخص شدن شماره پالک خــودروی
سارقان و چهره آن ها ،مشخصات آنها به دست آمد
و پس از هماهنگی با مقام قضایی ماموران به محل
سکونت متهمان در محدوده خیابان فالح اعزام شدند
که طی یک عملیات ضربتی هر دو متهم در محل
دستگیر شدند و اموال مسروقه از مخفیگاه آ نها به
دست آمد .رئیس کالنتری  145ونک ،اعالم کرد :هر
دو متهم به کالنتری منتقل شدند و تحت بازجوییهای
انجام شده به جرم خود مبنی بر سرقت اعتراف کردند
و پس از تکمیل پرونده به دادســرای ناحیه  ۳ونک
انتقال یافتند.

اخت
صاصی

خر

اسان

غیرمحسوس دستور بازداشت پسر  19ساله این خانواده
را در حالی صادر کرد که پس از انداختن خود از طبقه سوم
ساختمان،بهبودیافتهبود.
این جوان 19ساله روز گذشته مقابل قاضی ویژه قتل عمد
قرارگرفتودرحالیکهسعیمیکردآتشسوزیراحادثه
ای اتفاقی جلوه دهد بعد از چند سوال تخصصی از سوی
قاضی میرزایی به تناقض گویی افتاد و رازی هولناک را در
پس پرده این حادثه تلخ فاش کرد اما باز هم زوایای پنهان
دیگری در این ماجرا وجود دارد که رنگ جنایی پرونده را
پررنگمیکندبههمیندلیلقاضیشعبه 211دادسرای
عمومی و انقالب مشهد ،دستورات ویژه ای را برای ورود
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی به
دهلیزهایتاریکاینپروندهصادرکردتاماجرایسوختن
پدری در شعله های آتش  ،روشن شود .گزارش اختصاصی
خراسانحاکیاست،اینجوان 19سالهدرجلسهبازپرسی
روزگذشتهبهقاضیمیرزاییگفت:پدرمبابرادرکوچکترم
دعواکردوبهمنهمتوهینشد.منکهدیگرازاینوضعیت
خستهشدهبودممیخواستمخودکشیکنم!بههمیندلیل
مشعلکوچکیرابههمراهظرفحاویبنزینونفتبرداشتم
تاخودمرابهآتشبکشماماوقتیمشعلراکنارپردهگذاشتم
پرده منزل آتش گرفت و ظرف حاوی مواد قابل اشتعال نیز
روی زمین ریخت! من قصد کشتن پدرم را نداشتم که این
حادثهرخداد!
ومنبعدازآتشسوزیخودمراازپنجرهطبقهسومبهداخل
خیابان انداختم که آسیب دیدم و در بیمارستان بستری
شدم!
بنابر گزارش خراسان ،این متهم جوان در حالی اظهارات
متناقض دیگری را در حضور قاضی ویژه قتل عمد مطرح
کرد که شاهدان عینی و دیگر اعضای خانواده ،موضوعات
دیگریراازآغازدرگیریبرسرسفرهشاممطرحکردهاند.

مرگ مغزی کودک  6ساله بوکانی توسط نامادری
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان آذربایجان
غربی از مرگ مغزی کودک شش ساله بوکانی توسط
نامادری و بازداشت متهم خبر داد .مصطفی حبیبی
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان آذربایجان
غربی از مرگ مغزی کودک شش ساله بوکانی توسط
نامادری اش و صدور قرار وثیقه و بازداشت متهم خبر
داد .به گــزارش میزان ،دادستان عمومی و انقالب

که وحید نقش یا مشارکتی در ارتکاب این جنایت و قتل
مهرداد نداشته است .
در ادامه رسیدگی به پرونده  ،کارآگاهان اداره دهم با انجام
تحقیقات میدانی از محدوده محل زندگی مقتول اطالع
پیدا کردند که مقتول آخرین بار در مورخه  17تیر  97به
همراه یکی از دوستانش به نام مصطفی و سوار بر خودروی
وانت متعلق به مصطفی مشاهده شده است .
مصطفی به عنوان یکی از دوستان نزدیک مهرداد در
منطقه پیروزی ،خیابان مخبر شمالی شناسایی شد و
کارآگاهان برای انجام تحقیقات به محل سکونت وی
مراجعه کردند اما مشخص شد که همزمان با کشف جسد
مهرداد  ،مصطفی نیز اقدام به فروش ناگهانی خودروی
وانت خود کرده و پس از آن نیز از محل سکونتش متواری
شده است .
با توجه به شواهد و دالیل به دست آمده مبنی بر ارتکاب
جنایت توسط مصطفی ،خــانــواده مصطفی به منظور

...

درامتدادتاریکی

دیروز ربایندگان برای تامین وجه مورد توافق ،پسر را
آزاد کردند ،افزود :پسر نیز بالفاصله مراتب را به اداره
آگاهی تهران اطالع داد ،که ساعت  ۱۸و  ۳۰دقیقه
دیروز ماموران اداره آگاهی ورامین وارد عمل شدند و در
کمتر از چهار ساعت ربایندگان را دستگیر و پدر ربوده
شده را آزاد کردند .وی افزود :پرونده این باند آدم ربایی
به مراجع قضایی تحویل داده شد.

شعلههایجنایتزبانهکشید

سیدخلیل سجادپور -در حالی که بیش از سه ماه از
ماجرایسوختنمردیدرآتشسوزییکمنزلمسکونی
در مشهد می گذرد اما تحقیقات تخصصی قاضی ویژه قتل
عمد از شعله ور شدن یک ماجرای تلخ جنایی در این حادثه
مرگبارحکایتدارد.
به گزارش اختصاصی خراسان ،نیمه شب نهم اردیبهشت
بود که دود غلیظ ناشی از آتش سوزی در خیابان مطهری
جنوبیمشهد،چشمهاینگرانرهگذرانواهالیمحلرا
بهخودخیرهکرد.
لحظاتیبعدمردیوحشتزدهباآتشنشانیتماسگرفت
و ماجرای آتش سوزی در طبقه سوم یک مجتمع مسکونی
راخبرداد.
در همین هنگام جوان  19ساله ای خود را از پنجره طبقه
سوم در حالی به داخل خیابان انداخت که دیگر اعضای
خانواده اش در میان شعله های سرکش آتش گرفتار بودند
اما هنوز ثانیه ها از پس هم می دویدند که زن میان سالی
به همراه پسر 17ساله اش در حالی از میان دودهای غلیظ
و شعله های وحشتناک آتش خود را نجات دادند که پسر
 17ساله نیز در برخی از اندام های بدنش دچار سوختگی
شدهبود.
گـــزارش خــراســان حــاکــی اســـت ،ناگهان صـــدای آژیــر
خودروهایآتشنشانسکوتشبراشکستوامدادگران
بیادعاباردیگرخودرامیانآبوآتشزدندتااینشعلههای
سرکش ،طبقات دیگر ساختمان را فرانگیرد .آتش نشانان
در حالی که به تالش خود برای خاموش کردن آتش ادامه
میدادندپیکرسوختهمردیحدود 54سالهرانیزازداخل
ساختمانبیرونکشیدندکههنوزجاندربدنداشتونفس
می کشید .این مرد مصدوم که پدر خانواده بود بالفاصله به
بیمارستان امام رضا(ع) مشهد انتقال یافت و تحت درمان
قرارگرفت.یکیازپرستارانبخشسوختگیبادیدنپیکر
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مرکز استان آذربایجان غربی توضیح داد :بعد از کتک
زدن کودک شش ساله توسط نامادری ،این کودک
خردسال به بیمارستان بوکان و از آن جا به بیمارستان
مهاباد منتقل شــده و بعد از آن دچــار مــرگ مغزی
میشود .حبیبی با بیان این که پرونده در دست بررسی
و تکمیل است ،بیان کرد :این نامادری با صدور دستور
قضایی بازداشت شد.
همکاری با پلیس تحت آموزش و مشاوره قرار گرفتند و
سرانجام مصطفی در مورخه  31تیر  97به همراه پدرش
به اداره دهم پلیس آگاهی مراجعه و خودش را به عنوان
قاتل مهرداد تسلیم کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی
تهران بزرگ کرد .
مصطفی در خصوص نحوه ارتکاب جنایت و قتل مهرداد به
کارآگاهان گفت  :در مورخه  17تیر  97به همراه مهرداد
برای دعوا کردن با وحید  ،به سر قراری که مهرداد با وی
گذاشته بود رفتیم اما وحید در محل قرار حاضر نشد.
از آن جا برای مصرف مشروبات الکلی به خانه ما رفتیم و
در پشت بام هر دو نفر شروع به شرب خمر کردیم طوری
که هردونفرمان تعادل روحی و رفتاری مناسبی نداشتیم.
در آن شرایط  ،من و مهرداد با یکدیگر مشاجره لفظی پیدا
کردیم که ناگهان قمه مهرداد را که وی برای دعوا کردن
با وحید آورده بود  ،برداشتم و چندین ضربه به مهرداد
وارد کردم.
مدتی در همان وضعیت در پشت بام گذشت تا این که
متوجه شدم مهرداد توسط من به قتل رسیده است .
در حالی که بسیار ترسیده بودم جسد مهرداد را داخل پتو
پیچیدم و با خودروی وانت به محل کشف جسد منتقل و
داخل یک جوی آب رها کردم  .از آن زمان تصمیم به فرار
گرفتم اما در نهایت با راهنمایی خانواده تصمیم گرفتم تا
خودم را تسلیم پلیس کنم .
سرهنگ کارآگاه ولیپور گودرزی  ،معاون مبارزه با جرایم
جناییپلیسآگاهیتهرانبزرگ بااعالماینخبرگفت:با
توجه به اعتراف صریح متهم  ،قرار بازداشت موقت از سوی
بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه  27تهران صادر شد
و متهم برای تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم پلیس
آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

نیمهگمشده

زمانی فهمیدم آن مرد مهم ترین بخش زندگی اش را از من
پنهان کرده است که دیگر کار از کار گذشته و عالقه عاطفی
عجیبی بین ما به وجود آمده بود اما این ماجراهای عاشقانه
خیلی طول نکشید تا این که در میان بهت و ناباوری با پیکر
حلق آویز او روبه رو شدم و ...
زن 25ساله که در پی خودکشی مرد جوان و به دستور مقام
قضایی به کالنتری احضار شده بود پس از آن که به سواالت
قاضی ویــژه قتل عمد دربــاره چگونگی وقــوع این حادثه
تاسفبار پاسخ داد با صدایی بغض آلود رشته افکارش را
به سال ها قبل گره زد و در تشریح ماجراهای تلخ زندگی
اش به کارشناس اجتماعی کالنتری الهیه مشهد گفت :از
روزی که فرزند طالق نام گرفتم همواره احساس می کردم
نسبت به همساالن خودم در وضعیت تحقیرآمیزی زندگی
می کنم چرا که بارها از سوی ناپدری ام مورد بی مهری قرار
می گرفتم و روزهــای سختی را تجربه می کردم تا این که
برای فرار از این شرایط به اولین خواستگارم پاسخ مثبت
دادم ،فکر می کردم با ازدواج زندگی راحتی خواهم داشت
و دیگر مجبور نیستم سرزنش ها و توهین های ناپدری ام را
تحمل کنم اما این ازدواج اتفاقی ،مدت زیادی طول نکشید
چرا که همسرم فقط عاشق زیبایی های ظاهری من شده
بود و ما از هر نظر فاصله زیادی با یکدیگر داشتیم .خالصه
هنوز به سالگرد ازدواجمان نرسیده بودیم که مهر طالق
برای همیشه بین ما فاصله انداخت از سوی دیگر ناپدری
ام دوســت نداشت دوبــاره نزد مــادرم بازگردم و مرا طرد
کرد .به ناچار تصمیم به زندگی مجردی و مستقل گرفتم
و با رهن یک واحد آپارتمان نقلی به زندگی ادامه دادم تا
این که در گذر زمان با «شایان» آشنا شدم .وقتی نگاهم به
نگاهش گره خورد احساس کردم این بار نیمه گمشده ام
را یافته ام و خوشبختی مرا فریاد می زند .او  30ساله بود
و خودش را جوانی مجرد معرفی می کرد .این بود که قلبم
لرزید و ماجرای ازدواج گذشته ام را برایش شرح دادم اما او
بامهربانیلبخندیزدوگفتبهگذشتهامکاریندارد.دیگر
این وابستگی عاطفی هر روز بیشتر می شد تا این که به طور
اتفاقی فهمیدم شایان متاهل است و در حالی که دختر دو
سالهاینیزداردتالشمیکندتاهمسرشراطالقبدهد.با
آنکهعالقهعجیبیبهاوداشتمامانمیتوانستمبهپیشنهاد
ازدواج شایان پاسخ مثبت بدهم چرا که آینده دختر دو ساله
او را نیز انگار در آینه روبه رویم می دیدم و نمی خواستم
زندگی زن دیگری را متالشی کنم ولی شایان دست بردار
نبود به همین دلیل پدر او را پیدا کردم و از او خواستم تا
پسرش را برای بازگشت به زندگی اولش نصیحت کند.ولی
این کارها بی فایده بود و شایان با اصرار و اجبار مرا به عقد
موقت خودش درآورد .با وجود این همواره تالش می کردم
تا او به زندگی گذشته اش بازگردد .هنوز مدت زیادی از
جاری شدن صیغه عقد نگذشته بود که روزی شایان با چهره
ای پریشان به خانه ام آمد و برای استراحت روی تخت دراز
کشید من هم مشغول شست و شوی لباس های کثیف بودم
اما وقتی برای پهن کردن لباس ها وارد بالکن شدم ناگهان
پیکر حلق آویز همسرم را مقابلم دیدم و ...
شایان ذکر است به دستور سرهنگ توفیق حاجی زاده
(رئیس کالنتری الهیه) تحقیقات درباره این ماجرا ادامه
یافت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

واژگونی سمند  9مصدوم برجا گذاشت
معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر
از مصدومیت  9نفر بر اثر واژگونی یک دستگاه خودرو در
جاده اصفهان خبر داد .شاهین فتحی در گفتوگو با ایسنا،
تصریح کرد :ساعت 21:55یک شنبه گذشته واژگونی یک
دستگاه خودروی سمند در محور تیران – داران در اصفهان
رخ داد که 9نفر مصدوم شدند .وی افزود :دو نفر از این افراد
برای رسیدگی بیشتر به مراکز درمانی منتقل شدند.

راننده نیسان در آتش سوخت
بامداد روز گذشته یک دستگاه خــودروی نیسان در
جاده قدیم کرج پس از انحراف از مسیر و برخورد با
نیوجرسیهای کنار جاده شعله ور شد و راننده آن در
آتش سوخت.
جالل ملکی در گفتوگو با ایسنا ،درباره جزئیات این
حادثه اظهار کرد :ساعت  3:30بامداد دیروز وقوع
یک مورد حادثه تصادف در محور غرب به شرق جاده
قدیم کرج تقاطع ایران خودرو به سامانه  125سازمان
آتش نشانی اعالم شد و سه ایستگاه از دو مسیر به محل
اعزام شدند.
وی با اشاره به این که در این حادثه خودروی نیسان
وانت به دلیل نامشخصی از مسیر خود منحرف شده
بود ،اضافه کرد :این خودرو در ادامه با نیوجرسیهای

جدا کننده الین کند رو و تندرو برخورد کرده و سپس
شعله ور شده بود.
وی اف ــزود :موتور و کابین جلویی خــودرو که تنها
سرنشین آن راننده بود ،شعله ور و راننده نیز در حجم
زیادی از آتش محبوس شد.
ملکی همچنین با بیان این که آتش نشانان به سرعت
عملیات را آغــاز کــردنــد ،گفت :هویت رانــنــده که
فوت او به تایید عوامل اورژانــس رسیده بود به علت
سوختگیهای شدید قابل تشخیص نبود و در ادامه
آتش نشانان با خاموش کردن خودرو و خارج کردن
این فرد در ساعت  3:55محل را برای بررسی علت
حادثه تحویل عوامل پلیس راهور دادند و عملیات به
پایان رسید.
CMYK

